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نوبل ادبیات  2015روز پنجشــنبه برندهاش را
میشناســد و همه دوستداران ادبیات میخواهند
بدانند امســال آکادمی ســوئدی کدام نویســنده
را برگزیده اســت .در این میان شــاید بد نباشــد
اطالعاتــی را که کمتر درباره این جایزه منتشــر
شده ،مرور کنیم.
جایــز ه نوبــل ادبیات طی بیــش از یک قرن
برگــزاری ،همواره با جنجالهای کوچک و بزرگ
همراه بوده است .بسیاری از کارشناسان و منتقدان
ادبــی معتقدند آکادمی نوبل به دالیل سیاســی و
غیرادبی ،نویســندگان بزرگــی را از دریافت این
جایزه محروم کرده که «مارسل پروست»« ،جیمز
جویس»« ،والدیمیر ناباکوف» و «خورخه لوئیس
بورخس» سرشــناسترین آنها هســتند .هرچند
بزرگانی چون «لئو تولستوی»« ،هنریک ایبسن»،
«امیــل زوال» و «مارک تواین» نیز به دالیلی که
مغایر وصیتنامه بنیانگــذار آکادمی نوبل بود ،از
کسب این افتخار بازماندند.
بــا این حال همچنان و همچنان ،این که نوبل
ادبیات به کدام نویســنده و از کدام کشور و زبان
تعلق میگیرد حســاسترین خبــر دنیای ادبیات
است.
در این گزارش به چند نکته کمتر گفتهشــده
درباره این جایزه مهم ادبی میپردازیم:
جایزه دادن به خودیها
یکــی از مشــکالت خاصی کــه در نامزدی
نویســندگان و فرآیند برگزیدن برنده نوبل ادبیات
وجــود دارد ،عضو بودن برخی از نویســندههای
کاندیــدا شــده در آکادمــی نوبل اســت .جالب
اســت بدانید تمام شش نویســنده سوئدی برنده
نوبــل ادبیات از اعضای آکادمی بودهاند« :ســلما
الگرلوف» سال  1914عضو آکادمی سوئدی بود
و در ســال  1909موفق به کسب جایزه نوبل شد.

«ورنر فون هایدنشتام» برنده نوبل  1916بود که
بین ســالهای  1912تا  1940بــا آکادمی نوبل
همکاری داشــت« .اریک اکسل کارلفلدت» بین
ســالهای  1904تا  1931عضو آکادمی نوبل بود
و در ســال  1931جایزه نوبــل را پس از مرگش
دریافت کرد« .پار الگرکویست» از سال  1949تا
 1974عضو آکادمی بود و در سال  1951به عنوان
برنده این جایزه برگزیده شد« .هری مارتینسون»
و «ایونید جانسون» سالها عضو آکادمی سوئدی
نوبل بودند و در سال  1974جایزه نوبل ادبیات را
مشترکا دریافت کردند.
برندگانی با نام مستعار
در ســالهای طوالنی برگــزاری جایزه نوبل،
بودهاند نویســندگانی که با نام مستعار قلم میزده
و زمانی که موفق به کســب این افتخار شــدهاند
همه از اســم و رســم کامل و واقعیشان خبردار
شــدهاند .برای مثال نام کامل «سولی پرودوم»،
رنه فرانسوا آرمان پرودوم است یا «آناتول فرانس»
همان ژاک آناتول تیبو است .در زیر به چند نمونه
دیگر اشاره میکنیم:
«والدیسالو ریمونت» رژمونت« ،گراتزیا دلدا»
گراتزیا مدســانی دلدا« ،پرل بــاک» پرل والش
سیدنستریکر« ،گابریال میسترال» لوسیال گودوی
آلکایــاگا« ،ســنت ژون پرس» الکســیس لگر،
«گیورگوس ســفریس» گیورگوس سفریادیس،
«پابلــو نــرودا» نفتالی ریکاردو ریس باســوآلتو،
«اودیســویس الیتیس» اودیسیوس آلهپودلیس و
«مو یان» گوان مویه.
اســامی نامزدهــای نوبــل؛ این راز
سربهمهر
شــاید یکی از دالیل داغ شــدن بازار حدس و
گمانها درباره نامزدها و برنده نهایی جایزه نوبل،
قوانین سفت و سخت آکادمی نوبل در پنهان نگاه

 24ذیالحجه 1436

Oct 8، 2015

سال بیستم

شماره 5589

ناگفتههایی از جایزه نوبل

داشــتن هرگونه اطالعاتی در این زمینه اســت.
اعضای آکادمی ســوئدی نوبل تا  50ســال بعد،
حتی نام نویســندههایی را هــم که برای دریافت

این جایزه معرفی شــدهاند فــاش نمیکند .با این
وصف ما اسامی نامزدهای  50سال گذشته جایزه
نوبل را در دست نداریم ،اما با نگاهی به فهرستی

که از سالهای پیش از آن به دست آمده میتوان
به نویسندگانی اشــاره کرد که تنها یکبار نامزد
شــدهاند و در همان نوبت موفق به کســب نوبل
شــدهاند .به گزارش وبسایت رسمی جایزه نوبل،
«ســولی پــرودوم»« ،رودولف اوکــن»« ،پائول
هیسه»« ،رابیندرانات تاگور»« ،سینکلر لوییس»،
«تئودور مومســن»« ،لوییجــی پیراندلو»« ،پرل
باک»« ،برتراند راسل» و «ویلیام فاکنر» از جمله
این چهرهها بودند که شــانس یکبار در خانهشان
را زد و همان یکبار کافی بود.
عدالت سوئدی؟!
«آلفــرد نوبل» در وصیتنامــه خود دیدگاهی
بینالمللی را مطرح کــرد و به هیچ ملیت خاصی
برای برگزیدن برنده نوبل اشــاره نکرد .او بر این
باور بود که ارزشــمندترین فرد باید انتخاب شود،
چه اهل اسکاندیناوی باشد چه نباشد .با این حال
آکادمی ســوئدی نوبل ادبیــات را میتوان برای
برقرار نکــردن عدالت طی ســالهای متمادی،
مورد انتقاد قرار داد؛ چرا که آنها تا سالها جایزه
را اغلب به نویسندگان اروپایی اعطا میکردند.
ســال  1984بود که دبیر دائمی آکادمی اعالم
کرد از این پس بیشــتر به نویسندگان غیراروپایی
توجه میشود تا گسترهای جهانی برای جایزه نوبل
تعریف شــود .نگاهی به تاریخچ ه برندگان نوبل
ادبیات نشــان میدهد اعضای آکادمی ســوییس
توجه ویژهای به کشورهای اروپایی نشان دادهاند.
از مجموع  108برند ه مهمترین جایزه ادبی جهان،
تنها  29نویسنده غیراروپایی بودهاند! عالوهبر این،
آمار نشــان میدهد کشور ســوئد بیشتر از تمام
کشورهای قاره آسیا ســابقه کسب جایز ه نوبل را
دارد .در زیر زبانهای مختلف و تعداد جوایز نوبلی
که به  111برنده طی ســالهای  1901تا 2014
اعطا شده آمده است:

7

انگلیســی  ،27فرانســوی  ،14آلمانــی ،13
اسپانیایی  ،11ســوئدی  ،7ایتالیایی  ،6روسی ،5
لهســتانی  ،4دانمارکی و نروژی  ،3چینی ،یونانی
و ژاپنی  2و زبانهــای بنگالی ،چکی ،فنالندی،
عبری ،مجاری ،صرب و کرواســی ،ایســلندی،
ی وترکــی هر یک،
اوکیتانــی ،پرتغالــی،عربــ 
یک سهم در دریافت این جایزه داشتند.
«رابیندرانات تاگور» برنده ســال  1913نوبل
ادبیات به زبانهای انگلیســی و بنگالی قلم میزد
و «سموئل بکت» برنده نوبل  1969به زبانهای
فرانسوی و انگلیسی آثارش را به نگارش درآورده
است« .جوزف برادسکی» برنده جایزه سال 1987
هم شعرهایش را به روســی و آثار منثورش را به
زبان انگلیسی مینوشت.
روی مدال نوبل چه نوشته؟
مدالی که آکادمی ســوئدی به برندگان بخش
ادبیات اعطا میکند ،به تصویر مرد جوانی منقش
شده که زیر یک درخت برگبو نشسته و مدهوش
گوش سپردن به صدای چنگ و ترانهای است که
الهه هنر مینوازد و میخواند .زیر این تصویر خطی
به زبان التین نوشته شده که اینگونه میتوان آن
را ترجمه کرد« :و آنهــا که با تبحر نویافته خود
زندگی روی زمین را بهبود میبخشند».
اینهــا کلماتی اســت که در ششــمین ترانه
کتاب «انهاید» نقل شــده اســت .بیت کامل آن
«شــاعران محبوب پروردگار را ببین،
این اســت:
ِ
مردانی که کلماتی شایســته قلب فوبوس (آپولو،
خدای خورشــید) را به زبــان میرانند  /و آنها با
تبحر نویافتــه خود زندگی روی زمیــن را بهبود
میبخشند».
نام چهــره برنده نوبل هم زیــر این تصویر و
قطعه شعر حک میشود .طراحی این مدال توسط
«اریک لیندبرگ» انجام شده است.

وقتی سهراب سپهری «برند» میشود
یک هنرمند نقاش معتقد اســت« ،برند» شدن
نام ســهراب سپهری در ســالهای گذشته باعث
شده است ،اکنون آثارش بهعنوان گرانقیمتترین
نقاش ایرانی در حراجیها به فروش برسد.
علی فرامرزی اظهار کــرد :در یک نگاه کلی،
وقتــی یــک هنرمنــد از یک حد بیشــتر مطرح
میشــود ،قیمت آثــارش باال مــیرود .این باال
رفتن ربط زیادی به کیفیــت آثار هنری او ندارد.
در این حالت کســی نمیتواند قیمت آثار هنرمند
را از نظر محتوای هنری در نظر بگیرد ،چون این
هنرمند به یک برند تبدیل شده است.

او ادامه داد :وقتی یک هنرمند «برند» میشود،
فاکتورهای دیگری بهجــز کیفیت و محتوا روی
تعیین قیمت آثارش تأثیر میگذارند و آثار هنرمند
صرفا از نظر هنری قیمتگذاری نمیشود.
این هنرمند همچنین بیان کرد :اینکه سهراب
ســپهری در آثارش نگاه خاص خود را پیاده کرده
و در تکنیک و اجرا ،نوع تفکر خاصش را میتوان
یافت ،غیرقابل انکار اســت .با این حال ،شــهرت
این شــاعر و هنرمند و تبدیل شدنش به یک برند
روی قیمت آثارش در سالهای اخیر تأثیر زیادی
گذاشــته اســت .البته این موضوع فقط مختص

هنرمندان ایرانی نیست و در همه جای دنیا وجود
دارد .فرامرزی ادامه داد :ســهراب سپهری تا قبل
از برگــزاری حراجهای هنری و فروش آثارش در
این رویدادها ،بیشتر بهعنوان یک شاعر مطرح بود.
آثار او از نگاه ویژهای که این شاعر در شعرهایش
داشت نیز بهره بردهاند .به نظر من ،نگاه عارفانهی
او در تابلوهایش نیز وجود دارد و نگرش زمینیاش
به هستیشناســی باعث شده ،واقعیتهایی عادی
مثل تنه درختان را با نگاه آرتیستیک خود تصویر
کند .او همچنیــن به تأثیر طبیعت محل زندگی و
زادگاه سهراب در خلق آثارش اشاره و اضافه کرد:

همانطور که طبیعت کاشان و کویر در شعرهای
سهراب تأثیر گذاشــته ،او توانسته این خالصگی
را در نقاشــیهایش هم به تصویر بکشــد و نگاه
ویژهای به طبیعت در آثارش داشته باشد.
ســهراب ســپهری  15مهرماه  1307در شهر
کاشان متولد شد .او یکی از معروفترین شاعران
معاصر ایران اســت .او از دانشــکده هنرهای زیبا
نشان درجه یک هنری داشــت و نمایشگاههای
زیادی از نقاشیهایش برپا کرد .فروش میلیاردی
تابلوهای او در حراجیهای هنری ،ســپهری را به
گرانقیمتترین هنرمند ایران تبدیل کرده است.

ثبتی و دادگستری
آگهی احضار متهم
نظر به اینکه محمدحســین فرخی موضوع شــکایت ســمیه دشتی در
پرونده کالســه  911207از طرف این دادســرا تحت تعقیب اســت و
ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده
بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه
پس از درج آگهی در شــعبه اول بازپرسی شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتسابی حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه
از تاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول و به موجب مواد  217و 218
قانون فوقاالشاره رأی غیابی صادر خواهد گردید.
/16925م الف
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حمید یزدانی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم محمــد حقیقیان به اتهام خیانت در امانت موضوع
شکایت ســید محمدمهدی توانگر فرزند سید محمود از طرف این
بازپرسی تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم
بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده
 174قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراتب به نامبرده ابالغ تا پس
از درج آگهی در شعبه  5بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز
به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه 940409
در این شعبه حاضر گردید در غیر این صورت پس از یک ماه از تاریخ
ابالغ به موجب ماده  174قانون مذکور تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /15020م الف
بازپرس شعبه  5دادسرای عمومی و انقالب شیراز
داریوش خشتی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه مجید روشن شاه فرزند ابوالقاسم به اتهام کالهبرداری به
مبلغ دویست میلیون ریال موضوع شــکایت مهدی زارعیان در پرونده
کالســه  940807شعبه  19بازپرســی از طرف این دادسرا تحت تعقیب
میباشد و ابالغ احضاریه به واســطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان
میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  169قانون آیین دادرسی
کیفــری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه پس از انتشــار
آگهی در شعبه  19بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور
پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از
تاریخ انتشار این آگهی به موجب ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب  1392تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/16927م الف
بازپرس شعبه  19دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حسن قاید

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه رضــا رنجبر به اتهام آدمربایی با وســیله نقلیه مقرون
به آســیب حیثیتی به قصد لواط از طرف این دادســرا تحت تعقیب
اســت و ابالغ اوراق احضاریه به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت او
میسور نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ
تا در تاریخ  94/8/10ســاعت  10صبح در شعبه اول بازپرسی دادسرای
عمومی و انقالب شهرستان به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی
حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی به موجب
مواد  217و  218قانون یاد شده تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
 /545م الف
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان فسا
شهباز خسروی

آگهی اخطاریه دفترخانه
نبی جوانمردی شــیرازی شغل آزاد مجهولالمکان بدینوسیله به شما اخطار میگردد در اجرای حکم صادره از سوی شعبه دوازدهم دادگاه خانواده
شیراز ظرف مدت  10روز جهت امضاء ذیل اسناد طالق به این دفترخانه مراجعه نمایید در غیر این صورت اقدام قانونی به عمل میآید.
 /16928م الف
سردفتر طالق  8شیراز
رمضانی

آگهی مناقصه (شماره )94-61

 - 1نام مناقصهگزار :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 32319374-80
تلفن امور تدارکات 32317869
 - 2موضوع مناقصه :انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات برق منطقه عمادده از توابع شهرستان الرستان به صورت کلید در
دست
 - 3زمان دریافت اسناد مناقصه :در ساعت اداری (از ساعت  7/30الی  )14/30از تاریخ  94/7/14لغایت  94/7/19به مدت  5روز کاری
 - 4مدارک مورد نیاز جهت تحویل اســناد :فیش واریزی به مبلغ  200000ریال واریز به حساب جاری شماره  07860-74827بانک تجارت شعبه فلسطین
شیراز
 - 5آدرس محل دریافت اســناد :شــیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس -امور تدارکات تلفن
32317869
 - 6آدرس محل دریافت اســناد :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رســانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.irو شرکت
توزیع نیروی برق استان فارس به آدرس  www.farsedc.irامکانپذیر میباشد.
 - 7زمان تحویل اسناد :ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ 94/8/4
 - 8محل برگزاری مناقصه :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس طبقه اول دفتر معاونت پشتیبانی
 - 9زمان بازگشــایی پاکات :پیشنهادهای واصله در ساعت  10/15روز دوشــنبه مورخ  94/8/4با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت میگردد،
به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  7آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 10ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 - 11تضمین شــرکت در مناقصه :مبلغ  20000000ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی ،چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصهگزار یا مطالبات
بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت میباشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصهگزار گردد ضمن ًا تضمین
کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد و )...قابل قبول نمیباشد.
 - 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد.
 - 13مناقصه در  2جلسه برگزار میگردد.
- 14پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 - 15سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
/17304م الف

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی احضار متهم
نظر بــه اینکه اکبر عمادیکیــا فرزند قربانعلی به اتهــام بیاحتیاطی
در امــر رانندگی منجر به قتل غیرعمدی موضوع شــکایت قربانعلی
عمادیکیا به والیت از آیدا  10ساله و آیدین  3ساله در پرونده کالسه
 94/7560/540305/25از طرف این دادســرا تحت تعقیب اســت و
ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده
بدینوسیله در اجرای ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یک ماه
پس از درج آگهی در شعبه اول بازپرسی شیراز به منظور پاسخگویی و
دفاع از اتهام انتسابی حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول و به موجب مواد  217و 218
قانون فوقاالشاره رأی غیابی صادر خواهد گردید.
/15019م الف
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شیراز
حمید یزدانی
آگهی ابالغ تبادل لوایح
پیرو آگهی شماره  5542مورخ  94/5/22مندرج در روزنامه عصر مردم
بدینوســیله به خوانده دعوی پرونده کالسه  93-58دادگاه انقالب
ویژه اصل  49استان فارس هوشنگ خسروی که محل اقامت آنان در
پرونده کالسه فوق مجهولالمکان اعالم گردیده است اخطار میشود
چون خواهان (هوشنگ منوچهری) نســبت به دادنامه شماره 94-49
مــورخ  94/5/3صادره از این دادگاه درخواســت تجدیدنظرخواهی
نموده است ،لذا از تاریخ نشر این آگهی به مدت ده روز مهلت دارید
جهت دریافت نســخه ثانی دادخواســت تجدیدنظرخواهی و الیحه
مربوطــه به دفتر این دادگاه مراجعه نماییــد و الیحه دفاعیه خود را
تقدیم نمایید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی پرونده
جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال خواهد شد.
 -93-58الف -م
مدیر دفتر دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل  49استان فارس
اسکندری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
بدینوســیله اعالم میشود مســعود زنگنه فرزند خیراله دادخواستی
به خواســته اصالت قولنامه به طرفیت فرشاد المعی فرزند علی فع ً
ال
مجهولالمکان تسلیم شعبه اول حقوقی فسا نموده که به کالسه 910401
ثبت و وقت رســیدگی مورخ  94/8/23ســاعت  10لذا به درخواست
خواهان و تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت
آگهی میشود تا خوانده از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت یک ماه
به دفتر شعبه اول فســا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت یاد شده جهت
رســیدگی حاضر گردد در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد.
/542م الف
منشی شعبه اول حقوقی شهرستان فسا
بهبود رهایی قطبآبادی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه صدیقه نوری فرزند عبدالعظیم به اتهام تهدید در پرونده
کالسه  940836از طرف این دادسرا تحت تعقیب هست و ابالغ احضاریه
به واسطه نامعلوم بودن محل اقامت ایشان میسور نگردیده بدینوسیله
در اجرای ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا پس از درج آگهی در شعبه 11
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شیراز به منظور پاسخگویی و دفاع
از اتهام انتســابی حاضر گردد پس از انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این
آگهی به موجب ماده  174آیین دادرســی در امور کیفری قانون مذکور
تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/15014م الف
بازپرس شعبه  11دادسرای عمومی و انقالب ناحیه یک شیراز
عزیز زارعی
آگهی
خواهان حســین خلیلوند دادخواستی به طرفیت خوانده ایرج عزتی به
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه نقد و مطالبه خسارات
دادرســی و مطالبه وجه چــک تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان
ارسنجان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی شهر
ارســنجان واقع در ارسنجان ارجاع و به کالسه  930969ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن مورخ  94/8/20ساعت  10تعیین شده است .به علت
مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده
 73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /2426م الف
منشی شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان ارسنجان (اول عمومی
سابق)
لطفعلی قنبریان
آگهی
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه شرکت
پی کاوان یاســوج که مجهول¬المکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق
دادنامه شماره  9409977310100289صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی
فســا در پرونده شــماره  920247محکوم به پرداخــت  250000000ریال
بابت اصل خواســته و خســارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از زمان تقدیم
دادخواســت ( )92/5/4و مبلغ  150000ریال بابت هزینه دادرسی در حق
محکوم له مهدی فانی نوبندگانی و نیم عشــر دولتی شدهاید ظرف ده
روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام
نمایید در غیــر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به
وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
/547م الف
مدیر دفتر شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فسا
کامران ابراهیمی

آگهی ابالغ اجراییه
به موجب اجراییه شــماره  1مورخ  94/7/7صادره از شعبه آباده طشک شورای حل اختالف بختگان که طبق دادنامه شماره  940166شعبه  1دادگاه
عمومی آباده طشــک قطعیت یافته اســت مسعود حیدری فرزند رحمتاله به حضور در احد از دفاتر اســناد رسمی و تنظیم سند انتقال رسمی
کامیون کاویان به شــماره انتظامی  726ع  18ایران  84در حق محکوم له احســان میرشکاری محکوم گردیده اســت بدینوسیله به نامبرده ابالغ
میشود ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نماید در غیر اینصورت در جهت اجرای حکم مزبور وفق مقررات
اقدام خواهد شد.
/15017م الف
شورای حل اختالف آباده طشک

